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Мемлекеттік  Кәсіпорнының директоры  

В.И. Ахметовқа  

 

 

Құрметті Валихан Исаевич! 

 

     «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің  

Еуразиялық орталығы» (АЕО) Коммерциялық емес мекемесі  Жоғары білім берудің 

Еуропалық кеңістігінде сапамен қамтамасыз ету бойынша басшылық қағидаттары 

мен стандарттарының (2015ж.) және дипломнан кейінгі білім беру сапасын жақсарту 

бойынша МБББФ халықаралық стандарттарының (2015ж. қайта қаралған) негізінде 

өңделген АЕО-ның дипломнан кейінгі білім берудің медициналық ұйымдарын 

институционалды аккредиттеу стандарттарына Қазақстан Республикасы Денсаулық 

Сақтау Министрлігінің «Қоғамдық Денсаулық Сақтау Ұлттық Орталығы» 

Шаруашылық Жүргізу Құқығындағы Республикалық Мемлекеттік  Кәсіпорны және 

оның филиалдары (ҚДСҰО) сәйкес екенін растайтын АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

2019 жылдың 26 шілдесіндегі шешімі туралы Сізді хабардар етеді. 

Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрлігінің «Қоғамдық 

Денсаулық Сақтау Ұлттық Орталығы» Шаруашылық  Жүргізу Құқығындағы 

Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорны және оның филиалдары қосымша білім беру 

бағдарламасын жүзеге асыратын ұйым ретінде АЕО-ның Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімі бойынша институционалды аккредиттелгені туралы мәртебе берілгендігін 

хабарлаймыз және жарамдылық мерзімі 5 жыл. 

Осы хатпен бірге ҚДСҰО және оның филиалдары институционалды 

аккредиттелгені туралы сертификаттың түпнұсқасын жібереміз (1-қосымша). 

Денсаулық сақтау мамандарының біліктілігін арттыруды ұйымдастырудағы  

жетістіктерін көрсеткен ҚДСҰО барлық ұжымын, басшыларын, оқытушыларын, 
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тыңдаушыларын және жеке Сізді институционалды аккредиттеуден сәтті өтуімен 

құттықтаймыз. 

Сыртқы сарапшылық комиссияның есебі және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі мына веб-сайтта http://www.ecaqa.org. орналастырылатын болады. 

Аккредиттеуден кейінгі бақылауға мыналар кіретіндігін хабарлаймыз: 

 «2019-2024 жылдарға арналған, АЕО-ның  сыртқы сараптама комиссиясының 

ұсыныстарына сәйкес ҚДСҰО қызметін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын» 

дайындау және 2019 жылдың 19 тамызына дейін АЕО-на бекітілген жоспардың 

түпнұсқасын ұсыну. (2-қосымшадағы жоспардың құрылымы). 

 2014 жылға дейін әр жылдың 20 желтоқсанына дейін жыл сайынғы «АЕО-

ның Сыртқы сараптау комиссиясының ___ жылдағы ұсынымдарына сәйкес ҚДСҰО 

жақсарту жөніндегі іс-шаралардың орындалуы туралы есепті» АЕО-на  ұсыну. 

 ҚДСҰО қызметін жетілдіру жөніндегі іс–шаралар жоспарының орындалуына 

дәлел алу мақсатында аккредиттеу туралы сертификат берілген күннен кейін 2 (екі) 

жылдан кейін АЕО-нан сарапшы мен бақылаушының ҚДСҰО бір күндік сапарын 

ұйымдастыру. ҚДСҰО тарапынан қосымша қаржыландыру талап етілмейді. 

Сарапшылар сапарының күні аккредиттелген ұйымның басшылығымен 

келісілгеннен кейін анықталатын болады. 

 

 

 

Бас директор                                                                       С.С. Сарсенбаева  
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Директору  

РГП  на ПХВ  «Национальный Центр  

Общественного Здравоохранения»  

Министерства Здравоохранения   

Республики Казахстан  

 Ахметову В.И.  
 

 

Уважаемый Валихан Исаевич! 

        Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспечения 

качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) уведомляет Вас о решении 

Аккредитационного Совета ЕЦА  от 26 июля 2019 года (протокол №6) о 

подтверждении соответствия РГП на ПХВ «Национальный Центр 

Общественного Здравоохранения» (НЦОЗ) Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан Стандартам институциональной аккредитации организаций 

дополнительного образования (непрерывное профессиональное развитие), 

разработанным ЕЦА на основе Международных Стандартов Всемирной Федерации 

Медицинского Образования по улучшению качества непрерывного 

профессионального развития врачей (пересмотр 2015 г.) и Стандартов и 

руководящих принципов обеспечения качества в Европейском пространстве 

высшего образования (2015 г.).  

Сообщаем о решении Аккредитационного Совета ЕЦА  присвоить  РГП на 

ПХВ «Национальный Центр Общественного Здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  и его филиалам  статус институциональной 

аккредитации в качестве организации, реализующей программы дополнительного 

образования на период 5 лет.  

Вместе с данным письмом направляем оригинал Сертификата об 

институциональной аккредитации НЦОЗ (Приложение 1). 

Поздравляем весь коллектив, руководителей, преподавателей,  слушателей  и 

лично Вас с успешным прохождением институциональной аккредитации, 

продемонстрировавшей достижения (НЦОЗ) в организации повышения 

квалификации специалистов здравоохранения.  

Отчет внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте http://www.ecaqa.org.  

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг  будет включать: 

- составление «Плана мероприятий по совершенствованию деятельности НЦОЗ 

на период 2019-2024 гг.  согласно рекомендациям  Внешней экспертной комиссии 

ЕЦА»  и предоставление  оригинала утвержденного  плана в ЕЦА в срок до 19 

августа 2019 г. (структура плана в Приложении 2). 

-  предоставление в ЕЦА  в срок до 20 декабря каждого года до 2014 г.   

ежегодного «Отчета о реализации мероприятий  по совершенствованию 

https://hls.kz/archives/14488
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деятельности НЦОЗ согласно рекомендациям  Внешней экспертной комиссии ЕЦА 

за ___ год».  Отчет составляется в свободной форме,  утверждается и визируется 

первым руководителем организации. 

- при необходимости организацию однодневного визита эксперта и 

наблюдателя от ЕЦА в НЦОЗ через 2 (два года)  после даты выдачи сертификата об 

аккредитации с целью получения  доказательств  выполнения плана мероприятий по 

совершенствованию деятельности НЦОЗ. Дополнительного финансирования со 

стороны НЦОЗ не требуется. Целесообразность и дата визита экспертов будет 

определена после согласования с руководством аккредитованной организации. 

 

 

 

Генеральный директор                                                Сарсенбаева С.С.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
испол. Умарова Макпал 
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